
Punomo Blogit  
 
BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA 
 
 
Kirjaudu palveluun tunnuksellasi osoitteessa 
www.punomo.npn.fi/wp-login.php.  
Linkki kirjautumissivulle löytyy Punomon uuden sivuston etusivun 
https://punomo.npn.fi/ alalaidasta  
 
Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät.  
Ks. http://punomo.fi/teeitse/text/yhteystiedot  
 
 
 
 
 
 
 
Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ eli muokkaustila 
aukeaa.  
 
 
OHJAUSNÄKYMÄ 

 
Ohjausnäkymässä näet yhteenvedon blogisivustosi sisällöstä, mm. artikkelien ja sivujen määrän sekä sivustolle lähetetyt 
kommentit. 
 

• Artikkelit-kohdasta pääset lisäämään ja muokkaamaan tekemiäsi artikkeleita, näiden 
avainsanoja sekä aihekategorioita. 

• Media-kohdasta pääset lisäämään mediatiedostoja (esimerkiksi kuvia, videoita, musiikkia jne.) 
tai valitsemaan aikaisemmin lisäämiäsi. 

• Linkit-kohdasta pääset lisäämään ja muokkaamaan omia linkkejä. 
• Sivut-osiosta pääset muokkaamaan ja lisäämään uusia sivuja. 
• Kommentit-kohdasta näet sinulle annetut kommentit ja pystyt myös halutessasi poistamaan 

kommentteja. 
• Ulkoasu-kohdasta pääset muokkaamaan blogisi ulkoasun asetuksia ja vaihtamaan teemaa. 
• Lisäosat-kohdassa näkyvät mahdolliset asennetut lisätyövälineet. 

Huomaa, että tässä ohjeessa jotkin kuvat jne. 
voivat näyttää erilaisilta kuin se mitä itse näet 
verkossa. Syy on siinä, että ohjelmistoon tulee 
aika ajoin päivityksiä. 

http://www.punomo.npn.fi/wp-login.php
https://punomo.npn.fi/
http://punomo.fi/teeitse/text/yhteystiedot


• Käyttäjät-kohdassa voit muokata omia käyttäjätietojasi sekä lisätä muille käyttäjille oikeuksia 
oman blogisi muokkaamiseen. 

• Työkalut-kohdasta löytyvät Tuo- ja Vie-toiminnot, joiden avulla voit siirtää sisältöjä eri 
sivustoilta toiseen. 

• Asetukset-kohdassa voit muokata blogisivusi yleisiä asetuksia, kuten sivun otsikkoa ja 
kuvaustekstiä, päivämäärää, kellonaikaa sekä kieliasetuksia. 

  
 
BLOGIKIRJOITUKSEN ELI ARTIKKELIN LUOMINEN 

Lisää uusi blogikirjoitus eli artikkeli kohdasta Artikkelit -> Lisää uusi. 
• Kirjoita artikkelin otsikko yläriville kohtaan Otsikko tähän. 
• Kirjoita tekstikenttään artikkelin teksti.  
• Työkalupalkin työkaluilla saat tehtyä haluamasi tekstimuokkaukset. Voit lisätä tekstikenttään myös 

kuvia, videoita tai musiikkia (ks. ohje seuraavalla sivulla). 
 

  
 
  

Julkaise-kohdassa, sivun oikeassa ylälaidassa, näkyvät 
artikkelin julkaisuvaihtoehdot: 

• Tallenna luonnos painike tallentaa luonnoksen (ei 
julkaise vielä blogisivustolle) 

• Esikatsele kohdasta voit myös esikatsella artikkeliasi 
• Julkaise -painike julkaisee artikkelin blogisivulle 

Käyttäjät, joille on annettu oikeus nähdä blogi, 
pääsevät julkaisun jälkeen näkemään 
blogikirjoituksen. 

 
Kun artikkelisi on julkaistu, ruudun yläreunaan tulee 
ilmoitus ja voit siirtyä katsomaan ja testaamaan julkaisua. 
 
Muista tallentaa aina tekemäsi muutokset, joko luonnoksena 
tai julkaisemalla ne suoraan! 
 
Määritele artikkelille tunnistetietoja sivun oikeasta 
reunasta.  
Ne helpottavat käyttäjää. 

• Artikkelimuoto 
• Kategoriat (kategoriat luot myös itse)  
• Avainsanat 
• Artikkelikuva (pikkukuva joka tulee 

artikkeliluetteloihin ym.) 



KUVIEN, VIDEOIDEN JA ÄÄNIEN LISÄÄMINEN ARTIKKELIIN 
 
Artikkelin muokkaustilassa voit lisätä mediatiedostoja kohdasta Lisää media.  
Mediakirjasto aukeaa ja näet kaiken sinne jo lataamasi aineiston: 
 

 
Mediakirjasto-Ikkunaan aukeavat valittuna olevan kuvan (tai muun mediatiedoston) tiedot. Tässä voit kirjoittaa mm. kuvatekstin 
tai kuvauksen ja säätää kuvan asettelua ja kokoa. 
Huomaa kuvan iso punainen nuoli: Se osoittaa tärkeää asiaa, LIITTEEN ESITYSTAPAA. Varmista että valintana on Mediatiedosto. 
  
Voit lisätä haluamasi kuvan tai muun tiedoston artikkeliisi joko 

• Mediakirjastosta, 
• tietokoneelta (valitse Siirrä tiedostoja) tai 
• URL-osoitteesta (eli www-sivulta)  

 
Mediakirjastoon voit ladata kuvia ym. aineistoa myös jo etukäteen varastoon. Silloin niitä on helppo lisätä 
artikkeleihin aina tarvittaessa.  
 
Kun olet valinnut tarvitsemasi mediatiedoston, klikkaa sivun oikeasta alareunasta Lisää tekstiin. 
 
SIVUN LISÄÄMINEN JA MUOKKAAMINEN 
 

Sivut ovat samankaltaisia kuin artikkelit. Niilläkin on otsikko, sisältö ja niihin liittyvää metadataa. Ne 
eroavat artikkeleista kuitenkin siten, etteivät ne ole osa kronologista blogivirtaa. Sivuja ei voi 
kategorisoida eikä merkitä avainsanoilla, mutta ne voidaan järjestää hierarkiaan. Hierarkian 
luominen tapahtuu tekemällä yhdestä sivusta toisen ”yläsivu”. 
 
Voit lisätä uusia sivuja blogiisi valitsemalla Sivut -> Lisää uusi. Voit myös muokata aikaisemmin 
tekemiäsi sivuja valitsemalla Muokkaa, jolloin ohjelma näyttää kaikki kyseiseen blogiin tekemäsi sivut. 
Sivujen avulla blogiin voi tehdä halutessaan useita alasivuja. Sivuille voi lisätä tekstiä samoin kuin 
artikkeleihinkin. 

ULKOASUN MUOKKAAMINEN 



 
Blogin ulkoasua pääset muokkaamaan työkalupalkin Ulkoasu-valikossa. 
Teemat-kohdasta löytyy erilaista valmiita sivustopohjaa, joita voi käyttää oman blogin pohjana.  
HUOM! Osa teemoista ei näytä kaikkia blogin osioita www-sivulla -> esikatsele teema ennen 
valitsemista ja varmista, että siinä näkyvät kaikki ne osiot, jotka haluat lisätä blogiisi. 

 
KÄYTTÄJÄTIETOJEN MUOKKAAMINEN 
 

Omat tietosi -kohdassa voit muokata omia tietojasi, kuten nimi- ja yhteystietoja sekä julkisilla sivuilla 
näkyvää nimimerkkiäsi (esim. kun kommentoit toisten blogitekstejä). Tallenna tekemäsi muutokset 
sivun alareunan Päivitä käyttäjätiedot -kohdasta. 

 
KÄYTTÄJIEN LISÄÄMINEN JA ROOLIEN JAKAMINEN 
 

Käyttäjät > Lisää -kohdassa voit lisätä uusia 
käyttäjiä blogiisi.  

• Kirjoita käyttäjän käyttäjätunnus ja 
sähköpostiosoite   

• valitse käyttäjälle haluamasi rooli 
pudotusvalikosta ja klikkaa Lisää 
uusi käyttäjä. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KÄYTTÄJÄT 
 

Käyttäjät kohdasta näet kaikki käyttäjät ja 
pääset muokkaaman mm. heidän roolejaan: 

 

 
 


